Vil du delta i forskningsprosjektet Lås Opp?
Dette er et spørsmål til deg om å delta i forskningsprosjektet Lås Opp, som er finansiert av
Norges Forskningsråd. Formålet med prosjektet er å teste ulike digitale låsetjenester, og å
kartlegge holdninger, erfaringer og interesse rundt disse låsetjenestene. I dette skrivet gir vi
informasjon om selve prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.
Formål
Prosjektet Lås Opp er et innovasjonsprosjekt som skal undersøke faktiske og potensielle
brukeres vurderinger av løsninger for leveranser bak låst dør, hva slags erfaringer og
holdninger det finnes rundt slike løsninger, samt interessen for å installere slike digitale
låseløsninger. Det vil i denne spørreundersøkelsen blant annet bli stilt spørsmål knyttet til
handlingsvaner, interesse for ny teknologi og betalingsvillighet.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Forskningsaktivitetene i Lås Opp ledes av forskere ved SINTEF Community, avdeling for
Mobilitet og samfunnsøkonomi. Prosjektet for øvrig ledes av Safe4, og gjennomføres i
samarbeid med Komplett, PostNord, Homeboxx, PostLogi og Stansefabrikken.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Denne undersøkelsen går til personer 18 år og eldre. Den er tilgjengelig på nett for alle, men
noen vil også få den tilsendt direkte gjennom noen av partnerne i Lås Opp. Deltakelse i
undersøkelsen er frivillig. For prosjektet er det viktig å få innblikk i ulike befolkningsgruppers
vaner når det gjelder forbruk og mobilitet, samt erfaringer med hjemleveringstjenester. Vi
håper derfor at så mange som mulig ønsker å delta!
Hva innebærer det for deg å delta?
Det vil ta omtrent 10 minutter å besvare spørreundersøkelsen. Spørreskjemaet inneholder
spørsmål om deg og din husholdning, dine handlevaner og erfaringer og holdninger til ny
teknologi. Dine svar fra spørreskjemaet blir registrert elektronisk.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet, og du samtykker til deltakelse ved å klikke deg videre i
undersøkelsen.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene dine til formålene omtalt i dette skrivet. Dersom du velger å
oppgi epostadresse for å delta i trekking av premie, vil epostadressen ikke bli oppbevart
sammen med svarene dine. E-postadressen slettes etter at undersøkelsen er avsluttet og
premievinnere er trukket ut. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med
personvernregelverket. Det er kun prosjektgruppen ved SINTEF Community som vil ha
tilgang til dataene. Prosjektgruppen ledes av seniorforsker Solveig Meland.
Hvordan lagres og brukes opplysningene?
Data fra undersøkelsen lagres på en egen server, og alle datamaskiner i tilknytning til
serveren er innelåst og krever brukernavn og passord for innlogging. Ingen deltakere i
undersøkelsen vil kunne gjenkjennes i eventuelle publikasjoner som følger av undersøkelsen.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet har varighet ut 2023. Det eneste opplysningen vi kommer til ha som kan kobles
direkte til deg, er IP-adressen til den digitaleenheten du benytter når du besvarer
undersøkelsen. Denne vil slettes når prosjektet avsluttes. Øvrige data vil lagres på server
omtalt ovenfor, på ubestemt tid. Disse dataene kan benyttes til gjentakende studier og
annen senere forskning
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
• innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg
• å få rettet personopplysninger om deg
• å få utlevert en kopi av dine personopplysninger
• å få slettet personopplysninger om deg
• å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine
personopplysninger.
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra SINTEF
Community har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av
personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt
med
• SINTEF Community ved seniorforsker Solveig Meland (solveig.meland@sintef.no)
• SINTEFs personvernkoordinator Lasse Andre Raa (lasse.raa@sintef.no)
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) eller
telefon: 55 58 21 17.
Med vennlig hilsen
prosjektet Lås Opp
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